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Umsókn um stöðuleyfi
Reykjanesbær / 30.12.2021 12:53

Umsækjandi / framkvæmdaraðili

Sækja skal um stöðuleyfi til leyfisveitanda til að láta eftirfarandi lausafjármuni standa lengur en tvo mánuði utan þeirra
svæða sem sérstaklega eru skipulögð og ætluð til geymslu slíkra lausafjármuna.

Umsókn um stöðuleyfi skal vera skrifleg og undirrituð af eiganda eða ábyrgðarmanni viðkomandi hlutar og skal fylgja
samþykki eiganda eða lóðarhafa þeirrar lóðar sem fyrirhugað er að lausafjármunirnir standi á. Í umsókn skal gerð grein
fyrir tilgangi og lengd stöðuleyfis.

Nafn eiganda / ábyrgðarmanns Sigurður Hilmar Ólafsson

Kennitala 2402685829

Heimilisfang Þórustígur 16

Sími 8982297

Netfang sholafsson@gmail.com

Greiðandi
Nafn greiðanda Gröfuþjónustan ehf.

Kennitala 410708-1320

Heimilisfang Reykjanesvegur 2

Netfang grofur@simnet.is

Undirritaður óskar hér með eftir stöðuleyfi fyrir
Stöðuleyfi fyrir Gám

Fjöldi 2

Stærð 40 fet (12m*1,8m*2,9m)

Staðsetning, nafn götu eða hverfis Hafnarbraut

Númer 12f

Með umsókn skulu fylgja uppdrættir og önnur gögn sem nauðsynleg eru til að sýna staðsetningu, útlit og gerð,
fyrirkomulag og öryggi lausafjármunanna.

Fylgigögn Stöðuleyfi_fylgigögn.pdf

Umsóknartími
Frá Dags.

Til dags.

Gildistími stöðuleyfis er að hámarki eitt ár.

Annað
Annað sem umsækjandi eða framkvæmdaraðili vil taka
fram

Klætt verður á milli gáma á bogastálgrind með óbrennanlegu pvc.
Óskað er erftir að stöðuleyfi gildi í a.m.k. eitt ár frá því að leyfi sé
veitt.
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Stækkun lóðar
ca. 220 m²

Útlit gafla og snið í mkv 1:100

Byggingarlýsing:

Um er að ræða stálgrindarskemmu (braggi) klætt óbrennanlegu segli úr PVC, ætluð sem köld geymsla
fyrir vinnuvélar og önnur tæki.
Skemman er fest með þar til gerðum festingum á 2 stk. 40 feta (12 m) stálgáma sem staðsettir eru sitt
hvoru megin á langhliðum. Gámarnir sitja á frostfrírri /þjappaðri grús eða möl.
Skemman er óeinangruð og óupphituð og er hvorki tengd rafmagni eða lagnakerfum (vatn eða skolp).
Engir gluggar eru á skemmunni, en stór inngangshurð 4,0x4,0m er á framgafil sem hægt er að loka
Loftræsting er náttúruleg. Gólf byggingar er frostfrí þjöppuð grús eða möl.

Salur / geymsla
78,1m2

út

Gámur / geymsla
21,6 m2

02-0101

02-0102

Gámur / geymsla
21,6m2

02-0103

Grunnmynd í mkv 1:100

12000

12000

snið í mkv 1:100

Dags. Breytingar

15.09.2019 A.      Breyting/fjölgun á eignarhlutum.    shól

Verknr. 2110

Teikniheiti:

Afstöðumynd, grunnmynd,
snið og útlitsmyndir.

Teikn.nr.

(99)2.00Teiknað:  shól

Fyrirspurnaruppdráttur

Mkv.:

A
Undirskrift og kennitala hönnunarstjóra/aðalhönnuðar:

Undirskrift og kennitala burðarþolshönnuðar:

Dags. 24. sept. 2021

Á ekki við.

1:100
1: 500

Hafnarbraut 12 e og f, Reykjanesbæ
Geymsluhúsnæði - matshluti 02



Lóðarmörk Lóðarmörk Lóðarmörk
eftir stækkun
(við Hafnarbraut)

GirðingGirðing

Lóðarmörk Lóðarmörk Lóðarmörk
eftir stækkun
(við Hafnarbraut)

GirðingGirðing

Verknr. 2110

Teikniheiti:

Afstöðumynd, snið,
og skráningartafla.

Teikn.nr.

(99)2.01Teiknað:  shól

Fyrirspurnaruppdráttur

Mkv.:

A
Undirskrift og kennitala hönnunarstjóra/aðalhönnuðar:

Undirskrift og kennitala burðarþolshönnuðar:

Dags. 24. sept. 2021

Á ekki við.

1:100
1: 200

Hafnarbraut 12 e og f, Reykjanesbæ
Geymsluhúsnæði - matshluti 02

Útlit vestur í mkv. 1:100
Séð frá Hafnarbraut

Útlit / snið vestur í mkv. 1:100
Séð frá Hafnarbraut

Útlit / snið vestur í mkv. 1:200
Séð frá Hafnarbraut
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